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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych

Pozostałe produkty:
System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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BGK kredytuje ekspansję paczkomatów InPost na rynku kanadyjskim

BGK kredytuje ekspansję paczkomatów InPost na rynku kanadyjskim
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pdf
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił spółce InPost Canada kredytu w wysokości 36,7 mln USD na rozwój sieci paczkomatów w Kanadzie. Transakcja odbyła się w ramach rządowego
programu wspierającego polskich eksporterów, a ubezpieczyła ją Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A (KUKE).
Kredytobiorcą jest InPost Canada, spółka z Grupy Integer.pl - światowego lidera w branży zaawansowanych technologicznie maszyn do odbierania paczek. Celem kredytu jest finansowanie zagranicznej
ekspansji Grupy Integer.pl na rynku kanadyjskim, w tym finansowanie zakupu paczkomatów od Integer.pl.
Na kwotę 36,7 mln USD składa się 9-letni kredyt w wysokości 31,7 mln USD, ubezpieczony przez KUKE S.A, który posłuży do zapłaty za paczkomaty oraz 3-letni kredyt w wysokości 5 mln USD służący
finansowaniu rozruchu sieci w Kanadzie. Paczkomaty oraz rozwiązania IT zostaną wytworzone przez polskie podmioty, dzięki czemu środki z kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce kanadyjskiej prawie
w całości wrócą do kraju i zasilą rodzime spółki.
Grupa Integer.pl poinformowała również o pozyskaniu finansowania dla spółki easyPack - właściciela sieci paczkomatów InPost na rynkach międzynarodowych. Wraz z dwoma inwestorami kapitałowymi Franklin Templeton i Grupą PZU, Integer.pl zainwestuje 81,7 mln EUR w rozwój działalności easyPack.
- Z przyjemnością ogłaszamy finalizację transakcji finansowania spółki easyPack, co przyczyni się do dalszej dynamicznej rozbudowy sieci Paczkomatów® InPost na świecie. Jestem przekonany, że dzięki
pozyskanym środkom wejdziemy na kolejny poziom rozwoju jako globalnej platformy automatycznych dostaw. Nowi akcjonariusze easyPacka to znane, wiarygodne instytucje finansowe, które tym samym
pokazują swoją wiarę w realizowany przez nas ambitny, międzynarodowy projekt - powiedział Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.
- Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza być dla polskich przedsiębiorców bankiem pierwszego wyboru, który pozwoli na realizację ich ambitnych planów inwestycyjnych. Jesteśmy zadowoleni, że
podpisaliśmy kontrakt o wartości 36,7 mln USD, który pomoże w realizacji tych planów - mówi Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK. - Wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich
przedsiębiorców jest jednym z głównych zadań państwowego banku rozwoju, jakim jest BGK. Dlatego - poza standardową ofertą bankową - angażujemy się jako inwestor mniejszościowy w zagraniczne
akwizycje polskich przedsiębiorstw za pośrednictwem dedykowanego funduszu. Zamierzamy również znacząco zwiększyć skalę naszej działalności zarówno w obszarze dłużnym jak i kapitałowym - mówi
Kacprzyk.
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